100 g Hovězí carpaccio jemné plátky z hovězí svíčkové s bazalkovým pestem, hoblinkami
parmazánu, listy rukoly a olivovým olejem
209,-Kč

200 g Domácí mleté karbanátky z libové vepřové kýty s čerstvou majoránkou a česnekem
obalené v naší strouhance, hořčice, okurka, cibulka, pečivo vařené brambory 139 ,- Kč
120 g Naložený Hermelín s česnekem, bylinkami, chilli, beraní roh, cibule, chléb 99 ,- Kč

Šumavská zelňačka s kysaným zelím a hříbky se slaninovým chipsem

45 ,- Kč

180 Hovězí líčka pomalu tažená v zeleninovém základu s červeným vínem , pečené
brambory ve slupce , brusinky
159,- Kč

180 g Svíčková pečeně na smetaně tradiční smetanová omáčka zahuštěná zeleninou s
brusinkovým terčem a zakysanou smetanou, karlovarský a houskový knedlík
159 ,- Kč
Konfitovaná ¼ maďarské kachny v sádle s kmínem a solí podávané s červeným a bílým
zelím, variace domácích knedlíků
209 ,- Kč
180 g Španělský ptáček z roštěné plněný slaninou, vejcem, okurkou a klobásou,
dušená rýže
159,- Kč
200 g Porce křupavých miniřízečků z kuřecího a vepřového masa s okurkou a citronem,
petrželkové brambory nebo chléb
159 ,- Kč
Cheesburger , 200 g grilované mleté hovězí maso, čedar, ledový salát , rajče, opečená
cibulka, AJVAR dresink z pečené zeleniny , domácí hranolky s majonézou
189 ,- Kč
Beefburger 200 g grilované mleté hovězí maso, křupavá slanina, opečená cibulka, rajče,
ledový salát, papričky jalapeňos, okurka, medovo hořčičný dresink, domácí hranolky
s majonézou
189 ,- Kč
800 g Marinovaná pečená vepřová žebra s česnekovou bagetou, čerstvou zeleninou,
strouhaný křen , hořčice
179 ,- Kč

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ!

700 g Buffalo wings do křupava upečená kuřecí křidýlka v jemně pikantní medovo-citronové
marinádě, čerstvá zelenina,blue-cheese dip a BBQ omáčka 159 ,- Kč

300 g Šťavnatá krkovička na grilu ve směsi drceného koření a Jalapeňos
papriček ,restovaná cibulka, dijonský dip,křupavý chléb
199 ,- Kč

150 g Smažený sýr Gouda , vařené petrželkové brambory, domácí tatarka

179 ,- Kč

Ceasar salát
grilovaná kuřecí prsíčka na římském salátu, ančovičkový dresink, máslové krutony, slanina a
hoblinky parmazánu
169 ,- Kč
Špenátový salát s kozím sýrem
rozpečený kozí sýr na rukole, ledovém salátu a listovém špenátu se sušenými rajčaty, medová
zálivka
169,- Kč

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ!

